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'{EsTE 

Ir{STfiU.tENrO
l{A FO*,{A A8ÁrXO:

PeIo presente instruEnto particular de contrato, de um lado PRErEfTURÀ f,tFtICtPAL DE Dt ÂS ESTRAITAS - Rua
do Conércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 6a.787 .gl2/Ogo1-1â, neste ato representada pela
Prefeita loyce ReÍlally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionarla Publicã, residÊntâ e dooi.Eiliada
na Fezenda São Fran€isco, SN - Zona Rural - Duas €stradas - PB, CPf ne @0.497.5€,4-49, Cartelrã de
Identidade ne 3.570.572 55P, doravante sinplesmnte COI{TRATAI{TE, e do outro lado ADÍtrálInO LUIZ fBAF(nrI
- ESfRÁOA mS IIiIGRAIITES, 467 - LÂrl3Afi.I - ElaCÂ TÀIrc - RS, CttPl íe O7.554. 116íàÍ,1-09, dsravante
simplesmente Coí{ÍRÂTADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente cont.ato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condlçôes seguintes:

cuilrsulÂ PRIriÉIRÀ - Dos Fu{rÂr|EÍ{Íos I
Este contrato decorre da licitação [odalidade Pregão Eletrônico ne WLAlZg2l, processada nos tertps da
Lei Federal ne Lo.52O, de 17 de lulho de 2oo2 ê subsidia.iarênte a Lei Federâl no 8.666, dé 21 de lunho
de 1993.; Lei Co ple entar ne a23, de 14 de dezenbro dê 2006; Decreto Fêderal n" tg.O24, de 29 de Setembro
de 2019; e legisLação pertinênt€, consideradas as âltêraçõês posteriores das referidas nonms,

cLÁr.,írLA gEqrÍrÀ - m oBrÊTo,
O pr€sente contrato ten por objeto: Aquisição de equipamênto e material perrsanênte para Unidade Básica
de Saúde - Proposta de aqulslção de equlparento/[aterial pemlanente ns da pcoposta: 11A1,4.5270@/12@-
08.

O fofnecj,mento deverá ser executado rigorosafiente de acordo coo as condiçõas expressas nest€ instru[ento,
proposta aprêsentadâ, especificaçôes técnicas corrêspondentês, processo de licitação modalidade Pregão
Elêtrôn1co ne 0@79/292! e instruções do Contratante, documentos e5sês que flcam f,azendo partes
integrantes do presente contrêto, independente de transcrição.

CLÀ'SULA TERCEIRA . oo VALOft E PTCçOS:
O valor totaL deste contrato, a base do preço pÍ'opostor é de R$ L7.57o,sO (OIZE |tfl E SUIutÊNTos E

5ÉTEI,IÍA REArs).

cóo. DrscRrruÍ{Âcto nÂic^ ut{rD. QuÁrfi. P.ulrrÁnro : p. totlt
11 Cadeira para Col,eta de Sangue - CaracterÍsti(ã física ÂLÊRS und I 4!O,@ 416,go

Especificação: ASSEI{rO E EI{COSTO,/ BMç DEIRÂ EST(rÂÍx)/
REGUúVEI -

a2 Carrc dê Curatlvos

I 7A,@ 2-lg,,,@

6 19o,àB

Càracte.isti.a FÍsica ALFRS urd , 6&,A0

4 t.5@,96

! -92O ,@

6 -àOO ,gO

Espe<j.+icâção: rüTERtaL DE COJF€CCÃO / ÂCES§ôRIOS Âço
IM'XIOÁVÉL / BÂI.OE E BÁCTA.

13 Cal.rc llaca Sinpfes - câracterísti(a FÍsica aLfRS und
€specificação: GRADES LAÍERAIS 9oSSuI; SUPORTE oE
sORO,/CoLcHOtlEÍE 9OSSUI,í POSSUI; I|ÂÍERIAL DE COIfECçÃO
Âço oxl arurÍxro.

32 Poltrona }lospltalàr - característica Fí5ica AtFRs und
EspeciÍicàção: títT. DÊ co{FEcçÀolÁssÊtÍro E

Er{cosro/cap^croaoE/REclr,hçÃo aco / ÉERRo
prÍ{TÂDo/EsroFA)o couRvÍir/aÍÉ ]-zo KclÀcroMxEtÍto
üA IJAL.

f3 Suporte de Soro - CâracterístÍcà Físicà Especificàção: ALFRS und
TIPO PEDESTAL; íATERIÂI DE COIFECçÃO ÂCO IiDXIDÁVEL.

Total: a7.s7b,oo

crÁrsutá grÁBÍA - m RE :rt SrÂrE Í0 Efi sEtrrÍD EsTRrro:
os preços contratãdos são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano.
Dentro do prazo de vigêr€ia do contrato e Írediante solicítação do cootratado, os preços poderáo sofrer
reajuste após o interregao de um ano, na Desma proporção da varlação verificada no fPCÂ-IBGE acunulado,
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toBando-se por base o mês de apresentâção dâ pespectÍva proposta, exclusivanente para as obrigações
iniciãdas e concluídas após a ocorrência da anualidadê.
Nos rêajustes Subseguentes ao prineiro, o interregno Bínlmo de um ano será contado a pârtir dos efeitos
finânceiros do último rêajuste.
No câso de atraso ou não dlvulgação do indicê dê resjustamênto, o Contrâtantê pagôrá ao Contratado a
importância calculeda pêLa últina variãção conhecida, liquidando a diferênça corrêspondentê tão logo
seja dlvulgado o índ1ce deflnitivo. Fica o Contratado obrigado a apnesentar mefiória dê cálculo r-eferente
ao reaj u staíEnto de preços do valor renanescerÊeJ senpre que este ocorrer.
Í{as aferlções finals, o índi.ce atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o d€finitlvo.
caso o índice estabelecido pãra reâjustamento venha a ser extinto ou dê qualque. forma não possa mais
ser utllizãdô, será adotâdo, em substituiçãoJ o que vier a sen deteminado pela legislãção então ên
vigor.
Na ausência de previsão lêgal quanto ao Índice substituto, as partes elegêrão rovo indice oficial pãra
o reâJustãnento do preço do valor renanêscente, por melo de teroo aditivo.
O reajuste poderá ser reaTizado pon aposti.laDento.

CUÂUSULA QuIl{TA . DA mTAçÂoI
As dêspesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçarcnto vigente:
Recursos de Êmenda ParlaBentar:
DO ObJEtO; ÂQUISIçÃO DE EQT'IPA'.íEI{TO E I{ATERIÂL PER'1A'{EI{TE PARA UITIDADÊ &ÁSICA DE SAÚDE 20280€10 - Rí
2@.OOO,AO - JOSE ltARÁr{HAO

CLÂ.,SULA SEXTA . DO PÁ6, IEI{ÍOI
O pagamento será efetuãdg rlediante processo regular ê en observância às nofinas e procdil!êntos adotados
pelo Contratante, da seguinte $aneira: Pana ocorrer no prazo dÊ trinta dias, contados do período de
ãdiDpLeítento.

CLÂUSUUI SETI}IA . Íx) PRÂZO E VIGEI'CIA:
O prazo náxlmo de entregô do objeto ora contratâdo, que adnite prorrogação nas condiçôes " hipót"t"t
previstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/9r, está abaixo iodicado e será coosidêrado da emissão do Pedido
de compra:
a - Entrega: 20 (vinte) dias;
A vÍgência do p.Ésente contrato será deterÍinada: 3 (três) meses, considerado da data de sua assinatura,
encerrando-se no dLa f5/OU2922.

cL/iugJLÀ orrÀvÂ ' rras oBBr6 çôEs Do co TnaÍÁrarÊ: 'i.

a - Êíetuôr o pagarênto relativo ao forneciiento efetivalentê iealizado, de acordo co ôs re5pê<tivas
c1áusulas do presente contrato;
b - Propôrclonãr ao Contratado todos os neios necessários para o fiel fornecinênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irnegularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxercendo a mais arnpla e coÍnpleta fiscallzação, o que não exine o Cootrâtado de suas
responsabilidades contpatuais e legais;
d - Designar representantês coo atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, ílos teÍ{bs da norma
vigente, especialnente para acqlpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivaqente, pernitida a

contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a esses atribuiçõês;

CUIUSULA M)I{A - DAS OBRIGAçõES Í,o COÍTATAIX}:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do preseflte contiato, dentro- dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o
cont.atuaf, coD observáncia aos prazos estipulados.;

ramo de atividade rêlacionada ao obJeto

b - Responsabili.zar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à 1e8ls1ação fiscal, civil, tributária
e trabalhlsta, bem coílo por todas as despesas e compronissos âssumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornêcedores ou terceiros êB razão da execução do objeto contratado;
c - Í.lanter preposto capacitado e ldôneo, âceito pelo Contratãnte, quando da exe(ução do contrato, que o
representê intêgralnente en todos os seus atos;
d - Permitir e facltitar a fiscaTizaçáo do Contràtantê dêvendo prest os infonnes e esclarecimentos
solicitadosi .,r
e - Será responsável pelos danos causados diretarente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

culpã ou dolo na execução do cont.ato, flão excluindo ou reduzindo e5sa cesponsabilldade 3 fiscãlização
ou o ãcoÍrpânham€nto pelo órgão iflteressadoj
f - Não ceder, transferlr ou sub-contrãtar, no todo ou €fi parte, o ójeto deste instnuoento, sen o
conhecirEnto e a devida auto.lzação expressa do contratante; :
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade con as obrigâçôes assumidas, todas as

condiçõês de habilitação ê qualificação exi.gidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao

contratante os docunentos necessárlos, s€npre que solicltado;

cúusuul DÉc$ra - t)Â aLrERÀçÃo E nEscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado coú a d€vida Justiflcativa, unilateral ente pela Contratsíte ou por

aaordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de Pleno dlrêito, confome
o dlsposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666193.
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0 contratado fica obri.gado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
5e fizerem nas conpras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lel no 8.666/91, Nenhum
acnésclmo ou supressão poderá exceder o limite êstãbelecido, saldo as suprêssôes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes -

CLAJSULA DÉCIXA PRIXEITÂ - Do RECEBIIEI{TO:
Executado g presente contrato e obsÊrvadas a5 condiçôes de adimpleíEnto das obriBações pactuadas os
procedilnento e prazos para ieceber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o cô5o, as
disposições dos Arts. 71 a 76, da Lei no 8.666/93.

cút sulÂ DÉcria sEo. DA - oÂs pEú\LroÂrrEs:
Â recusâ irjusta en deixar de cunprlr as obrigaçôes assuDidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
Earaotida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 85 e 87 da Lei 8,65€193: â -
advertência; b - multa de oora de O,5l (zero virgula cinco por cento) apltcada 5obre o valor do contrato
por dia de atraso na êntrê8a, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - rúlta dÊ 10Í (dêz
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou pârcial. do contrato; d - siÍrlultaneanêntê,
qualquer das penalidades cabivels fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lei :r9.S2A/O2.
Se o valo. da multa ou índenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao
Contratado, será autonaticãmente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contnatado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1Í (uo por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialm€nte.

CLAI.,SULA DÉCI A TERCEIRÁ . DA CoTPEirsAçÀO FINÂIICEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenhâ concorrldo de alguma forma para o atraso, será ad[itida a compensação financeira, devida d€sde a
data linite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. ôs encargos
moratórios dêvldos e razão do atraso no pagaÍrento sêrão cãlculados con utillzaçãô da sêguintê fó.Dula:
E =l'lxVPx I, onde: Ell - encargos noratórios; = núllero d€ dias entre â data prevista pars o ps8arento
e a do efetivo pagaDento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de cslpensâção financeira, assin
apurado: I = (ÍX/L@) /165, sendo ÍX = percentual do fPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua" Ítla hipótese do .eferido índice
estabêlecido parâ â compênsaçâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa Dais ser
utilizado, será adotado, êm substituição, o quê v1êr a ser deterninado pefa legislação então en vigor.

ctÁJsuLA DÉc[rÂ QrrÂRTA - m FoRoi
Para dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da Comarca de.Guà.abira.

E, por estarên de pleno ôcordo, foi lavrado o presente contrato en O2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partês e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 15 de Outubro de 2021-

TESTEIIUIIHAS

§ F l. 1( 5 c$\- tr Prêfêita Constitucional
o9g.4g7 .504-40

PELO COIIITRATADO
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